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Бюлетень ІРАР розсилається раз на тиджень електронною поштою. Якщо ви бажаєте підписатися для
отримання Бюлетеню – надсилайте вашу контактну інформацію.Чекаємо на ваші відгуки.
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Директор ІРАР, академік УАН - В.Є. Андрієвський
Випуск підготувала
Анна Хвалінська,фахівець з питань зв'язків з громадськістю ІРАР
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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
14 січня 2011 року № 40/2011
Про призначення А.Кадомського першим заступником Голови Державного
агентства земельних ресурсів України
Призначити КАДОМСЬКОГО Артема Марковича першим заступником Голови
Державного агентства земельних ресурсів України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
12 січня 2011 року № 21/2011
Про призначення В.Сівця Головою Державного агентства лісових ресурсів
України
Призначити СІВЦЯ Віктора Миколайовича Головою Державного агентства
лісових ресурсів України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
28 грудня 2010 року № 1293/2010
Про звільнення М.Калюжного з посади заступника Голови Державного комітету
України із земельних ресурсів
Звільнити КАЛЮЖНОГО Миколу Никифоровича з посади заступника Голови
Державного комітету України із земельних ресурсів.
www.president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2011 р. № 11
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими
підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,
відкритих у банках
Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України Кабінет
Міністрів України постановляє:
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1. Затвердити Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами
сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках, що
додається.
2. Державній податковій службі подавати до 10 числа другого місяця, що настає за
звітним (податковим) періодом, Міністерству фінансів і Міністерству аграрної політики
та продовольства узагальнену інформацію про задекларовану сільськогосподарськими
підприємствами до перерахування та перераховану на спеціальні рахунки суму податку
на додану вартість.
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ПОРЯДОК
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами
сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,
відкритих у банках
1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання сум податку на додану вартість
на спеціальних рахунках, відкритих у банках, що не підлягають сплаті до бюджету і
нараховуються сільськогосподарськими підприємствами — суб’єктами спеціального
режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і
рибальства (далі — сільськогосподарські підприємства) на вартість поставлених ними
сільськогосподарських товарів (послуг).
2. Сільськогосподарське підприємство у разі обрання спеціального режиму
оподаткування відкриває протягом одного звітного (податкового) періоду спеціальний
рахунок (поточний рахунок із спеціальним режимом використання) в порядку,
визначеному Національним банком, за умови подання засвідченої органом державної
податкової служби копії свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
Якщо таке свідоцтво анульовано відповідно до пункту 209.12 статті 209
Податкового кодексу України (далі — Кодекс), сільськогосподарське підприємство
зобов’язане в місячний строк закрити спеціальний рахунок.
3. На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське
підприємство веде реєстри виданих та отриманих податкових накладних в
електронному вигляді, складає податкову декларацію і в строки, встановлені статтею
203 Кодексу, подає її разом з копіями записів у зазначених реєстрах за відповідний
період в електронному вигляді до органу державної податкової служби.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню)
сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за
операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів
(послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на
давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за
кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами
первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов’язання за
звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період
перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунка на
спеціальний рахунок у строки, встановлені статтею 203 Кодексу для перерахування
суми податку на додану вартість до державного бюджету.
Сільськогосподарське підприємство подає за місцем своєї реєстрації не пізніше
останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом,
органові державної податкової служби копії платіжних доручень про фактично
зараховані на спеціальний рахунок суми податку на додану вартість за кожний звітний
(податковий) період.
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4. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку,
не
підлягає
вилученню
до
державного
бюджету
і
використовується
сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, а
починаючи з 1 січня 2018 р. перераховується на поточний рахунок
сільськогосподарського підприємства.
У разі нецільового використання суми податку на додану вартість
сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.
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5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють органи державної
податкової служби.
www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2011 р. № 13
Про утворення Державного концерну “Укрветсанзавод”
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Державний концерн “Укрветсанзавод” з включенням до його складу
державних підприємств згідно з додатком.
2. Затвердити Статут Державного концерну “Укрветсанзавод”, що додається.
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що входять до складу
Державного концерну “Укрветсанзавод”
Код згідно з ЄДРПОУ Найменування
33125338 Державне підприємство “Тульчинський завод по виробництву м’ясокісткового борошна “Ветсанзавод”
00689102 Калинівський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового
борошна “Ветсанзавод”
05453516 Державне підприємство “Ковельський державний завод кормових
додатків “Ветсанзавод”
00696697 Державне підприємство “Костянтинівський державний ветсанзавод”
00686247 Державне підприємство “Маріупольський ветсанзавод”
05402631 Державне підприємство “Токмацький державний ветеринарносанітарний завод”
00698041 Державне підприємство “Коломийський державний ветеринарносанітарний завод “Ветсанзавод”
05474984 Державне підприємство Сквирський завод по виробництву м’ясокісткового борошна “Ветсанутильзавод”
05450191 Державне підприємство “Кіровоградський завод по виробництву
м’ясо-кісткового борошна “Ветсанзавод”
00697900 Державне підприємство “Жовківський завод по виробництву м’ясокісткового борошна”
00696817 Державне підприємство Новосанжарський ветеринарно-санітарний
завод
00687675 Державне підприємство Хорольський ветеринарно-санітарний завод
00687928 Державне підприємство “Костопільський ветсанзавод”
00708271 Державне підприємство “Лебединський державний ветсанзавод”
00688999 Державне підприємство “Роменський ветеринарно-санітарний завод”
05453500 Державне підприємство “Тернопільський державний завод по
виробництву м’ясо-кісткового борошна “Ветсанзавод”
05495325 Державне підприємство “Куп’янський ветеринарно-санітарний завод
“Ветсанзавод”
00686374 Лозівське державне підприємство кормових домішок
05453522 Державне підприємство “Новотроїцький завод по виробництву м’ясокісткового борошна”
05395747 Державне підприємство Хмельницький державний завод по
виробництву м’ясо-кісткового борошна “Ветсанзавод”
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00708101 Державне підприємство “Шепетівський “Ветсанзавод”
00687238 Державне підприємство “Тальнівський завод по виробництву м’ясокісткового борошна “Ветсанзавод”
14232257 Державне підприємство “Ніжинський ветсанзавод по виробництву
м’ясо-кісткового борошна”
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 січня 2011 р. № 2
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 4 липня 2000 р. № 1044
Кабінет Міністрів України постановляє:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4
липня 2000 р. № 1044 “Про затвердження програми “Етанол” (Офіційний вісник
України, 2000 р., № 27, ст. 1126).
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 січня 2011 р. № 9-р
Про звільнення Степанюка В. Р. з посади заступника начальника Державної
інспекції з контролю за використанням та охороною земель
Звільнити Степанюка Віталія Ростиславовича з посади заступника начальника
Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель 10 січня 2010
року у зв’язку з ліквідацією цієї Інспекції (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу
законів про працю України).
www.kmu.gov.ua
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Випуск
№39 (28)
14 січня
2011 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
заходів забезпечення та належного виконання державного контролю (нагляду) за
харчовою продукцією)»
Номер, дата реєстрації: 7553 від 12.01.2011
Ініціатор: Народний депутат України Давиденко А.А.
Основна ціль прийняття цього законопроекту – підвищення ефективності
захисту прав споживачів, ліквідація "білих плям" у законодавстві, у тому числі щодо
контролю та нагляду зі сторони держави за безпечністю та якістю харчової продукції.
А також чітке розмежування наглядових функцій між виконавчими органами влади:
МОЗ, Мінагрополітики та Держспоживстандартом шляхом встановлення конкретних
повноважень згідно вимог та положень Конституції України.
У грудні 2010 року Верховною Радою України прийняті Закони України "Про
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну
безпечність нехарчової продукції". З набранням чинності цими законами втрачає
чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення", згідно з яким здійснювався державний нагляд за якістю і безпечністю у
тому числі харчової продукції у виробників та оптових постачальників, таким чином,
держава "втрачає" важелі контролю та державного нагляду за харчовою продукцією.
Згідно до статті 4 Закону України "Про безпечність і якість харчових продуктів"
до системи державних органів, які в межах їх компетенції забезпечують розробку,
затвердження та впровадження санітарних заходів, а також державний контроль та
нагляд за їх виконанням входять:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я;
Державна санітарно-епідеміологічна служба України;
Державна служба ветеринарної медицини;
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;
центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та
споживчої політики.
Проте цим Законом не визначені повноваження Кабінету Міністрів України,
центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я; центрального органу
виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики та не
урегульоване питання розмежування наглядових функцій у сфері обігу харчової
продукції між уповноваженими на це санітарною службою, ветеринарною службою та
центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої
політики.
З метою гармонізації з міжнародною та європейською термінологією та
досягнення однозначності у законодавчій базі України законопроектом пропонується
чітке приведення термінології, зокрема термінів "стандарт" та "технічний регламент".
У зв’язку з тим, що чинним законодавством України не в повній мірі
передбачена відповідальність виробників продукції за її фальсифікацію, введення в
обіг, розміщення на ринку і розповсюдження продукції, яка не відповідає вимогам
безпеки, введення в обіг, розміщення на ринку і розповсюдження продукції без
належної інформації про неї, а також за використання при виробництві та реалізації
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ксерокопій нормативних документів, які не відповідають за змістом оригіналу,
пропонується ряд змін до Кримінального та Адміністративного Кодексів України, а
також до низки Законів України.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про відкликання
проекту Закону України «Про державний земельний кадастр»
Номер, дата реєстрації: 6090/П від 12.01.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про відхилення
проекту Закону України про внесення змін та доповнень до статті 20 Закону
України «Про молоко та молочні продукти» (щодо вдосконалення роботи
узгоджувальної комісії на ринку молока)
Номер, дата реєстрації: 5313/П від 12.01.2011
Ініціатор:
Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних
ділянок»
Номер, дата реєстрації: 7280 від 21.10.2010
Ініціатор: Народний депутат України Яворівський В.О.
Прийняття законопроекту «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х
«Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж
земельних ділянок» дасть можливість продовжити мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2015 року, а за цей час розробити
дієвий механізм продажу та контролю над продажем земельних ділянок. Дані заходи
дозволять уникнути зубожіння українського народу та скупівлі земель України
вітчизняними та іноземними олігархами.
Мораторій на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення було
започатковано Земельним кодексом України (Відомості Верховної Ради України, 2002
р., № 3-4, ст. 27) з метою захисту майнових інтересів власників відповідних земельних
ділянок та земельних часток (паїв), не підготовлених до ринкових умов, шляхом
встановлення перехідного періоду, у межах якого мав бути сформований ефективний
правовий, організаційний та економічний механізми функціонування ринку земель,
проведена технічна робота з організації землеустрою та оформлення відповідної
документації на землю. Все це мало б запобігти поширенню зловживань в цій сфері.
Оскільки цілі, що ставилися, з різних причин одразу не були досягнуті, то виникала
потреба у подовженні дії мораторію на наступні періоди.
Цим законопроектом пропонується продовжити термін мораторію на внесення
права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарського товариства та
продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2015 року,
оскільки до сьогоднішнього дня не прийняті закони про державний земельний кадастр,
про ринок землі, про реєстрацію земельних ділянок, про облік земель
сільськогосподарського призначення тощо. Також, відсутня достовірна інформація про
якісний склад земель (а для цього потрібно декілька років), грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення, тобто ціновий механізм та нормативна оцінка
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землі. Продовження мораторію на 3 роки дає можливість реалізувати заходи, пов’язані
з організаційним та правовим забезпеченням обігу земель в Україні, а також захистити
майнові інтереси власників сільськогосподарських земель.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо
посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних
ділянок та прав на них)
Номер, дата реєстрації: 7539 від 10.01.2011
Ініціатор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України
Основною метою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів» (щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та
іпотеки земельних ділянок та прав на них) є:
- захист від протиправних дій спрямованих проти банківських установ;
- захист державних коштів, що надійшли до банківських установ у вигляді
рефінансування;
- чітке законодавче визначення порядку оформлення забезпечення виконання
зобов'язання земельними ділянками.
- посилення контролю з боку держави за обігом продукції, що негативно впливає
на суспільну мораль.
Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів»
(щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних
ділянок та прав на них) передбачено:
- у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №
3-4, ст. 27) доповнити частину першу статті 133 абзацом такого змісту «У заставу
земельна ділянка або право на неї можуть бути передані за умови присвоєння земельній
ділянці кадастрового номеру»;
- у Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №
38, ст.313) пункт 3 частини першої статті 18 доповнити словами «та кадастровий
номер».
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів»,
розроблений Державним комітетом України із земельних ресурсів ініціативно та
схвалений на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств.
Відповідно до протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств від 23.09.2010 № 12
Держкомзему доручено разом з Мінфіном, Мінекономіки та Мін’юстом опрацювати
проект Закону України та винести на розгляд Урядового комітету з питань національної
безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та роботи підприємств військовопромислового комплексу.
Сьогодні, в умовах поглиблення світової фінансової кризи та її впливу на
економіку України, поширеним стало явище погашення банками кредиторської
заборгованості, шляхом відчуження майна внесеного як застава по кредитним угодам.
Застава майнових прав на земельні ділянки є одним із видів забезпечення
зобов’язань боржника перед кредитором і цей вид застави за останні роки набув
поширення в Україні.
Одночасно в процесі здійснення фінансових операцій пов’язаних із земельними
ресурсами стали виникати не поодинокі випадки зловживань з боку позичальників.
На сьогоднішній день найпоширенішими операціями із земельними ресурсами в
банківському секторі в яких є ризик або вже існує допущене зловживання та
правопорушення є:
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передача у заставу позичальниками земельних ділянок, які не наділені
правом власності та (або) користування на них;
оформлення кредиту на земельну ділянку якої не існує в натурі (на
місцевості).
У зв’язку з тим, що держава не може належним чином регулювати і
контролювати банківські операції пов’язані із земельними ресурсами, , кошти
фінансових установ (в тому числі державні кошти), що надаються позичальникам в
подальшому не повертаються. А погасити заборгованість за основним зобов’язанням за
рахунок реалізації заставленого майна не виявляється можливим, фінансовим
установам (в тому числі державі) наноситься збитки.
У законодавстві України, не чітко визначено порядок передачі земельних
ділянок у заставу.
Отже, єдиним вирішенням даного питання є прийняття змін до деяких
законодавчих актів України, встановлення чіткого порядку передачі земельних ділянок
в заставу та визначення істотних умов таких договорів.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про прийняття за
основу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»
Номер, дата реєстрації: 7270/П від 10.01.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про відхилення
проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України»
(щодо
особливостей
приватизації
земельних
ділянок
садівницькими
товариствами)
Номер, дата реєстрації: 6186/П від 10.01.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
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3. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ:
ГРУДЕНЬ 2010 РОКУ
«Якщо нам вдасться побудувати всебічну і гнучку інформаційну систему щодо
ринкового нагляду – лише це дозволить нам досягти рівня європейських країн» Голова Держспоживстандарту України Олександр Матвійчук
Нещодавно парламент ухвалив одразу два закони, що вимагав від України
Європейський Союз для підписання угоди про створення зони вільної торгівлі: Закон
України «Про ринковий нагляд і контроль продукції» та Закон України «Про загальну
безпечність нехарчової продукції». На виконання цих законів Держспоживстандарт
України нині готує деталізований стратегічний план трансформації системи технічного
регулювання та захисту прав споживачів на 2011-2014 рр., який стане першим кроком у
розбудові системи ринкового нагляду, що функціонуватиме за європейськими
стандартами та принципами.
До розробки стратегічного плану трансформації системи технічного
регулювання та захисту прав споживачів на 2011-2014 р.р Держспоживстандарт
України залучив фахівців Проекту ЄС «Допомога уряду України в підготовці до
виконанні Угоди про асоціацію з ЄС» та Міжнародного центру перспективних
досліджень.
Ринковий нагляд проводитиме перевірки шляхом фізичного відвідування
роздрібної мережі і виявлятиме порушення за допомогою візуального огляду,
документальної перевірки, а за необхідності – проводитиме лабораторні дослідження,
якщо будуть суттєві підстави вважати, що продукція є небезпечною. Механізм такий:
ринковий нагляд розпочинає перевіряти роздрібну торгівлю, але, виявивши небезпечні
товари, контролюватиме весь ланцюг – від дистрибуції аж до виробника. У разі
порушень виробник повинен буде усунути з ринку продукцію неналежної якості.
Контролюватимуть безпечність продукції і застосовуватимуть санкції до порушників
відповідні державні органи.
Голова Держспоживстандарту України Олександр Матвійчук зазначив, що
досвід європейських країн свідчить: успіх у сфері ринкового нагляду, головним чином,
залежатиме від повноти інформації та ґрунтовної організації інформаційних потоків
та механізмів відкликання неякісної продукції. «Якщо нам вдасться побудувати
всебічну і гнучку інформаційну систему щодо ринкового нагляду – лише це дозволить
нам досягти рівня європейських країн», - підкреслив Олександр Матвійчук.
«Угода про створення зони вільної торгівлі передбачає великий обсяг
зобов`язань України і визначені терміни їх виконання. Зокрема, це будуть зобов`язання
і в сфері технічного регулювання. Досвід країн-членів ЄС свідчить, що виконання
такого обсягу зобов`язань потребує відповідної підготовки і відповідної інституційної
спроможності», - наголосив заступник Голови Держспоживстандарту України
Леонід Віткін.
«Перед Україною ставиться завдання за півроку створити нову систему
ринкового нагляду, що працюватиме за цілком новою філософією, за європейськими
стандартами та принципами, - підкреслив старший аналітик Міжнародного центру
перспективних досліджень Ігор Шевляков. За його словами, нещодавно ухвалені
Верховною Радою закони ставлять до України серйозні реформаторські вимоги. «Є
два варіанти ризиків того, що система ринкового нагляду в Україні не запрацює: з
технічної точки зору та з точки зору цілей її функціонування», - зауважив Ігор
Шевляков. Він переконаний: запровадження системи ринкового нагляду означає зміну
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ідеології до гарантування безпечності споживачам як харчової, так і нехарчової
продукції.
«Головна відмінність нової системи ринкового нагляду від нині існуючої в
Україні полягає в тому, що товари контролюються не в процесі виробництва, а на
ринку. Встановлюються суттєві вимоги щодо безпечності продукції на відміну від
вимог якості, що наразі існують. Тобто відповідальність покладається на виробників.
Діє принцип: ніхто не знає про продукцію більше, аніж сам виробник, а відтак він несе
відповідальність за її безпечність», - наголосив Ігор Шевляков.
Заступник Голови Держспоживстандарту України Леонід Віткін пояснив, що
за безпечність продукції нестиме відповідальність виробник, а за продукцією високого
і середнього ризику держава здійснюватиме технічне регулювання.
«Одним словом, держава гарантує споживачу, що продукція, яку він придбав –
безпечна, але не гарантує, що вона вся однакової якості. Якість може бути різна,
безпечність – однакова», - підкреслив Ігор Шевляков.
За його словами, ринковий нагляд дивиться не на конкретні якості продукції, а
на ті ризики, які вона несе. Тобто не так важливо, легально чи нелегально завезена
продукція в Україну, головне, щоб вона була безпечною. Претензії можуть бути лише
до продукту, а отже до виробника, а не до продавця чи підприємця. Скасовується
державний контроль на підприємствах, залишається лише ринковий контроль, пояснив Ігор Шевляков.
http://www.dssu.gov.ua
Угода ЄС про маркування продуктів харчування набуває форми
Держави-члени наближаються до угоди з нових правил маркування продуктів
харчування, які б залишили простір для маневру для промисловості на використання
свого власного маркування і вибрати, чи показувати інформацію про поживну цінність
на передній або задній частині упаковки продукту.
Угода, що очікується, вже пройшла влітку перше читання в Європейському
Парламенті, коли законодавці відхилили заклики груп з охорони здоров'я і захисту
споживачів маркувати продукти «світлофорними» позначками, які б надавали візуальне
попередження про високий вміст жирів, цукру або солі у продукті.
Голосування Парламенту в основному розглядалося як перемога харчової
промисловості, яка енергійно лобіювала проти системи «світлофорних позначок», яка,
до речі, у зазначений час використовується у Великобританії.
Проте остаточна угода за цією пропозицією, все ще далеко не буде визначеною
оскільки все ще зберігаються основні відмінності у підходах між позиціями міністрів та
Парламенту.
Обов'язкового маркування на передній стороні упаковки не буде
Європейська Комісія спочатку запропонувала сувору схему обов'язкової
інформації, що має бути представлена на передній стороні упаковки та
стосуватиметься: енергетичної цінності, вмісту солі, цукру, жиру і насичених жирів.
Вони повинні б були зазначатися на кількість 100 г, 100 мл або на порцію.
Початковий текст також пропонував затвердження додаткових національних
схем - добровільних або обов'язкових – які б співіснували з правилами на рівні ЄС.
У першому читанні, Європейський Парламент підтримав обов'язкове
маркування поживних речовин на передній стороні упаковки, але у червні
проголосував за видалення усієї Глави, що стосується національних систем. Доповідач
з питань законопроекту, Рената Зоммер (депутат від Європейської народної партії,
Німеччина), стверджувала, що «все повинно робитися через загальноєвропейський
регламент».
«Ми не хочемо мати додаткові національні маркування», - сказала вона.
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Рада, яка представляє 27 держав-членів ЄС, може відмовитися від думки, що
додаткове національне маркування потребуватиме попереднього схвалення на рівні ЄС
– про це повідомило одне з дипломатичних джерел. Замість цього вона пропонує
надати операторам харчової промисловості свободу на використання свої власних схем
на додаток до вимог на рівні ЄС.
Ці галузеві схеми повинні відповідати критеріям, викладеним у Регламенті –
таким, як уникання маркування, що вводить в оману споживачів. Але вони не повинні
бути попередньо схвалені на рівні ЄС.
У разі схвалення, ця система, ймовірно, буде зустрінута харчовою
промисловістю як хороші новини.
Крім того, Рада хоче залишити операторам свободу вибору вибирати, де вони
хочуть розміщувати інформацію щодо продукту - на передній або на задній частині
упаковки.
Позиція Ради, ймовірно, викличе гнів споживачів, які закликають до
обов'язкового маркування на передній стороні упаковки основних поживних речовин
протягом багатьох років. Організації з охорони здоров'я та споживачів закликають до
системи «світлофорного» маркування, яке б надавало споживачам «інформацію, видну
з першого погляду» та візуальне попередження про високий вміст жирів, цукру чи солі
у продукті.
Продаж «нанохарчів»
Початкова пропозиція Комісії не стосувалася наноматеріалів, але Парламент
проголосував за обов'язкове маркування харчових продуктів, що містять наночастинки.
Міністри ЄС мають намір схвалити позицію Парламенту на своїй нараді у
понеділок.
У недавньому інтерв'ю електронному виданню «EurActiv», організація
європейських споживачів «BEUC» закликала харчову промисловість бути більш
прозорою у відношенні використання нанотехнологій у харчових продуктах.
Рут Веаль з «BEUC» шкодує, що в той час як промисловість кілька років гучно
заявляла про використання наномолекул у проблемі поліпшення якості продуктів
харчування, вона зараз повністю закрила будь-яку інформацію з цього питання,
оскільки споживачі почали задавати питання про вплив наномолекул на здоров'я. Вона
також зазначила, що у той час як харчова промисловість усюди категорично заперечує
використання, дослідження або інвестиції в нанотехнології, голландська група
споживачів тільки нещодавно виявила елемент, що містить двоокис кремнію на
нанорівні. Група стверджує, що цей порошок використовується в продуктах
харчування, щоб запобігти прилипання.
Парламент також просить обов'язкове маркування вмісту у продуктах речовин
для підвищення апетиту - таких, як підсолоджувачі, і буде вимагати від виробників
зазначати про це на лицьовій стороні упаковки.
Країна походження
Зазначення походження є зараз добровільним, за винятком випадків, коли таке
незазначення може ввести споживача в оману щодо справжнього походження
продукту. Що стосується м'яса, тільки на етикетці яловичини повинно зазначатися її
походження. Комісія не пропонує жодних змін до цих правил.
Але Парламент попросив розширення обов'язкового зазначення походження на
рибу, птицю та молочні продукти, навіть якщо вони використовуютьсяі в якості
інгредієнта в оброблених харчових продуктах, а також в інших продуктах, що
складаються з одного інгредієнта.
Рада, у свою чергу, готова підтримати розширення діючих правил на свинину,
баранину і птицю, але припускає, що протягом трьох років з моменту набрання законом
чинності Комісія повинна вивчити питання щодо можливості маркування країни
походження на інших продуктах. До них належать молочні продукти, продукти, що
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складаються одного інгредієнта, оброблені харчові продукти та інші інгредієнти у разі,
якщо вони становлять понад 50% вмісту продукту харчування.
Друге читання
Законодавчий пакет, який спеціалісти називають «добрим шматом роботи» через
його технічну складність, буде направлено у Парламент для другого читання.
Але представники Парламенту зазначили, що досягнення угоди з Радою на
другому читанні «потрібен значний компроміс», зокрема всередині самого Парламенту,
тому що позиції доповідача пані Зоммер (ЄНП) і інших політичних груп Парламенту є
дуже різними.
«У першому читанні розбіжності були практично зі всіх питань, - тому ми
повинні спробувати вирішити їх», - зазначив один з представників.
Парламенту також необхідно абсолютна більшість голосів, щоб внести зміни у
спільну позицію Ради.
http://www.sdla.gov.ua
Необхідно мінімізувати ризики при створенні ЗВТ з ЄС
Низькі квоти на експорт в ЄС сільськогосподарської продукції з України
призведуть до погіршення показників зовнішньоторговельного обороту.
Складний характер переговорів зі створення зони вільної торгівлі між
Євросоюзом і Україною обумовлено великими ризиками, які очікують економіку
України у разі підписання незбалансованої угоди. Українським переговірникам
необхідно послідовно і наполегливо відстоювати інтереси вітчизняних виробників на
європейському ринку, щоб мінімізувати можливі ризики для української економіки.
Україну не може влаштувати занадто низький обсяг квот на експорт
сільськогосподарської продукції в ЄС.
Як приклад можна привести запропоновані ЄС квоти на експорт з України:
пшениці і борошна - 200 тис. тонн, при загальному обсязі вітчизняного експорту 13
млн. тонн, на експорт ячменю - 12 тис. тонн при загальному обсязі експорту з Україною
5 млн. тонн . За 9 місяців 2010 року негативне сальдо із зовнішньої торгівлі
сільгосппродукцією в Україні досягло $ 306 млн., такі пропозиції з боку наших
європейських партнерів приведуть до подальшого погіршення показників
зовнішньоторговельного обороту України.
http://www.agribusiness.kiev.ua
Угода з ЄС про ЗВТ може бути підписана не раніше другого півріччя 2011р.
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може
бути підписана не раніше другої половини 2011 року..
Згідно інформації від Міністерства економіки України на першу половину року
заплановано три раунди двосторонніх переговорів з цього питання - у лютому, квітні та
червні.
Після завершення переговорів до підписання документа має пройти певний час
для узгодження та оформлення обома сторонами досягнутих домовленостей.
17 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович висловив упевненість,
що Україна і Євросоюз вже в 2011 році підпишуть угоду про безвізовий режим і зону
вільної торгівлі.
http://www.ukragroconsult.com
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ЄС має намір створити зону вільної торгівлі з Україною до 2013 р.
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Європейська комісія вважає, що зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною може
бути створена вже до 2013 р.
Для створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі потрібна лише
ратифікація Європарламенту та Верховної Ради України. Таким чином, ця угода зможе
набрати чинності в 2013 році.
Незважаючи на те, що угода про зону вільної торгівлі є частиною угоди про
асоціацію, вона зможе набрати чинності відразу після ратифікації угоди про асоціацію
Європарламентом, не чекаючи ратифікації країнами-членами Європейського Союзу. В
той-же час європейська сторона стурбована ситуацією з бізнес-кліматом в Україні. ЄС
наголошує, що необхідно вирішити проблеми митниці, корупції, захисту інвесторів,
тощо.
Як повідомлялося раніше, Україна і ЄС почали переговори про угоду про
асоціацію в 2007 р. На початку 2008 р. сторони почали переговори про угоду про зону
вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.
Україна і Євросоюз планують завершити переговори про ЗВТ до літа 2011 р.
www.proagro.com.ua
Інспектори ЄС знов перевірять українських виробників м’яса птиці та яєць
Згідно повідомлення попрес-служби Держкомветмедицини, в Україні з 6 по 10
грудня 2010 триватиме місія інспекторів Офісу FVO з оцінки стану існуючої системи
контролю здоров'я тварин при виробництві м'яса птиці, яєць і продукції з них для
можливого експорту до країн Європейського Союзу.
Інспектори будуть працювати на підприємствах в Одеській, Київській та
Черкаській областях.
На сьогодні Україні дозволено постачати в країни ЄС: рибу, сухе молоко, мед і
коней.
www.proagro.com.ua
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до ст. 33 Закону України "Про
карантин рослин" щодо порядку введення і відміни карантинного режиму"
21 грудня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін
до ст. 33 Закону України "Про карантин рослин" щодо порядку введення і відміни
карантинного режиму".
Зазначеними змінами передбачається, що в разі виявлення карантинного
організму на територіях, на яких розташовуються об'єкти виробництва, зберігання або
переробки зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим вводиться в
межах відповідного району.
Окрім цього, документом вводиться норма, згідно якої карантинний режим
відміняється органом, що ухвалив рішення про його введення. У рішенні про відміну
карантинного режиму обов'язково вказуються обставини, що призвели відміну
карантинного режиму, і час, з якого відміняється карантинний режим.
http://www.apk-inform.com/
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4. ПОДІЇ, ФАКТИ
14.01.2011
Держкомзем 17 січня 2011 внесе на розгляд КМУ законопроект "Про ринок землі"
Держкомзем 17 січня 2010, внесе на розгляд КМУ законопроект "Про ринок
землі". Про це 14 січня 2010 р. на прес-конференції заявив заступник голови
Держкомзему М. Калюжний.
"Законопроект на сьогоднішній день повністю розроблений, ми готові його в
понеділок внести до Кабінету міністрів з тим, щоб Кабмін доручив зацікавленим
Міністерствам в 3-денний термін погодити законопроект, далі внести його до
Адміністрації Президента, і звідти він вже потрапить до Верховної Ради", - заявив Н.
Калюжний. При цьому він прогнозує, що ВР прийме законопроект про ринок землі у І
кварталі
2011
р.
За словами М. Калюжного, у законопроекті чітко прописані процедури проведення
земельних аукціонів, конкурсів з продажу землі, і перелік учасників у таких конкурсах.
За словами заступника голови Держкомзему, купувати і володіти землями
сільськогосподарського призначення, відповідно до законопроекту, зможуть тільки
громадяни
України,
і
юридичні
особи,
зареєстровані
в
Україні.
Крім того, передбачено, що для кожного регіону буде розроблено обмеження площі
земельних ділянок, якими може володіти один господар. За словами М. Калюжного, у
Західній Україні та Поліссі максимальна площа буде менше, в порівнянні зі східною
Україною, де вона може досягати 2 тис. га. "Це пов'язано з тим, що на заході менше
земель с/г значення", - пояснив М. Калюжний.
Нагадаємо, в Україні зареєстровано близько 6,5 млн. власників земельних паїв.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.01.2011
У парламенті України зареєстровано законопроект щодо контролю за харчовою
продукцією
У парламенті України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо заходів забезпечення належного виконання
державного контролю (нагляду) за харчовою продукцією).
Документ внесений до Верховної Ради народним депутатом Андрієм Давиденко
12 січня 2011 під № 7553.
Як наголошується в пояснювальній записці, основна мета прийняття даного
законопроекту - підвищення ефективності захисту прав споживачів, ліквідація "білих
плям" у законодавстві, в тому числі по контролю і нагляду з боку держави за безпекою
та якістю харчової продукції. А також чітке розмежування наглядових функцій між
виконавчими органами влади: МОЗ, Мінагрополітики та Держспоживстандартом
шляхом встановлення конкретних повноважень відповідно до вимог і положень
Конституції України.
АПК-Інформ
14.01.2011
Міністр агрополітики та продовольства Україні допускає скасування квотування
експорту зерна в лютому 2011
Випуск
№39 (28)
14 січня
2011 року

Міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк не виключає
скасування урядом Україна квотування експорту зерна, введеного до 31 березня 2011 р.
"Зараз буде прийнято рішення про збільшення експорту кукурудзи. А
найближчим часом, якщо знайдемо взаєморозуміння з зернотрейдерами, то взагалі
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скасуємо квоти", - повідомив він 14 січня 2010 р. міністр припустив, що питання про
скасування квот буде розглянуто в лютому п. р .
Варто нагадати, що квотування експорту зерна, спочатку введене урядом
України на початку жовтня 2010 р. на термін до 31 грудня 2010 р., в кінці минулого
року було продовжено до 31 березня 2011 р. При цьому сумарний розмір квот
збільшено на 1,5 млн . т - до 4,2 млн. т. Квота на експорт кукурудзи збільшено з 2 млн.
т до 3 млн. т, пшениці - з 0,5 млн. т до 1 млн. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.01.2011
КМУ затвердив порядок акумулювання с/г підприємствами сум ПДВ на
спеціальних рахунках в банках
КМУ постановою № 11 від 12.01.11 р. затвердив порядок акумулювання с/г
підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у
банках.
У документі наголошується, що даний порядок визначає механізм
акумулювання сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у
банках, які не підлягають сплаті до бюджету та нараховуються сільськогосподарськими
підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері
сільського і лісового господарства та рибальства на вартість поставлених ними
сільськогосподарських
товарів
(послуг).
Сільськогосподарське підприємство у випадку обрання спеціального режиму
оподаткування відкриває протягом одного звітного (податкового) періоду спеціальний
рахунок (поточний рахунок із спеціальним режимом використання) в порядку,
визначеному Національним банком, за умови надання завіреної органом державної
податкової служби копії свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
Якщо таке свідоцтво анульоване у відповідності до пункту 209.12 статті 209
Податкового кодексу України, сільськогосподарське підприємство зобов'язане у
місячний термін закрити спеціальний рахунок.
Сума податку на додану вартість, акумулюється на спеціальному рахунку, не
підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським
підприємством відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, а починаючи з 1 січня
2018 перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.
У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське
підприємство несе відповідальність згідно із законодавством.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.01.2011
КМУ створив державний концерн "Укрветсанзавод"

Випуск
№39 (28)
14 січня
2011 року

Уряд створив державний концерн "Укрветсанзавод". Відповідну постанову
прийнято на засіданні КМУ 12 січня 2011
Як наголошується в повідомленні, державний концерн створений з метою
удосконалення управління, зокрема щодо здійснення протиепізоотичних заходів,
створення умов для поліпшення екології і ветеринарно-санітарного стану
тваринницьких ферм і населених пунктів України, запобігання інфекційних
захворювань серед людей і тварин.
Реалізація постанови буде сприяти раціональному використанню та збереженню
державного майна, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного
потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання, забезпечення
- 16 -
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захисту інтересів держави в процесі реформування і вдосконалення управління в цій
галузі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.01.2011
КМУ планує в 2011 р. надавати 1-2 тис. грн. дотацій на 1 корову індивідуальним
власникам
До кінця січня 2011 Кабінет Міністрів України планує остаточно виробити
механізм розрахунку дотацій індивідуальним власникам великої рогатої худоби, які
згодом будуть виплачуватися на утримання худоби і на виробництво молока. Про це на
прес-конференції повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку України
Міністерства аграрної політики і продовольства А. Розгон.
"З нового року впроваджуємо новий режим нарахування податку на додану
вартість в першу чергу. Це був досить істотний фактор, який впливав на ціноутворення
в першу чергу для виробників молочної продукції. Мова йде про те, що 2,5 млрд. грн. Це та дотація, яка йшла через механізм податку на додану вартість. На сьогоднішній
день в бюджеті ці кошти будуть зараховані до спеціального фонду бюджету і будуть
спрямовані цільовим (методом) як дотація на корову, на 1 голову і на вироблення
продукції. Це, на думку уряду і тих громадських і професійних організацій, які мають
до цього відношення дотація на 1 голову і дотація на продукцію, буде великим
стимулом для збереження поголів'я у населення і власне стимулювати виробництво
молока ", - повідомив А. Розгон. За його словами, ця дотація буде надаватися в першу
чергу індивідуальним власникам корів і телят. "Цей механізм на сьогоднішній день
знаходиться на стадії розробки і до кінця місяця (січня) він буде прийнятий урядом". За
попередніми розрахунками 30% від тих 2,5 млрд. грн., Буде направлена як дотація на 1
голову, а ті кошти, які залишаються, будуть направлятися для стимулювання
утримання поголів'я організованого сектора. Але поки цей порядок узгоджується ".
Як уточнив А. Розгон, ці дотації на худобу будуть надходити до сільрад і за
допомогою існуючого обліку тварин, їх господарям будуть надаватися ці кошти.
У середньому, за попередніми оцінками, уряд буде надавати дотації до 1-2 тис. грн. на
рік. "Ці кошти дадуть людині можливість закуповувати кормові запаси для худоби", додав чиновник.
«РБК-Україна»
14.01.2011
На початку березня 2011 Верховна Рада України проведе парламентські слухання
із земельних питань
Верховна Рада України прийняла постанову "Про проведення парламентських
слухань на тему:" Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче
забезпечення земельних відносин та практика його реалізації ".Згідно з постановою
захід призначено на 2 березня 2011.
Для участі в парламентських слуханнях планується запросити членів уряду,
представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій,
фахівців наукових установ.
Відповідний проект зареєстрований № 7513.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
Випуск
№39 (28)
14 січня
2011 року
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13.01.2011
КМУ вніс зміни в порядок контролю митної вартості товарів

Випуск
№39 (28)
14 січня
2011 року

КМУ постановою № 1229 від 27.12.10 р. вніс зміни в порядок здійснення
контролю за правильністю визначення митної вартості товарів.
Варто зазначити, що даний порядок визначає основні вимоги до здійснення
митними органами контролю за правильністю визначення митної вартості товарів.
У постанові № 1229 говориться, що визначення грошових зобов'язань за результатами
перевірок, в тому числі невиїзних документальних, системи звітності та обліку товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та їх
адміністративне оскарження здійснюються у порядку, встановленому Податковим
кодексом України.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.01.2011
КМУ скасував дію своєї постанови щодо програми "Етанол"
КМУ постановою № 2 від 05.01.2011 р. скасував дію своєї Постанови № 1044 від
04.07.2000 р. "Про затвердження програми" Етанол ".
Варто нагадати, що програма "Етанол" передбачала розширення використання
етилового спирту як енергоносія та сировини для промисловості. Проведений аналіз
підтвердив можливість використання етилового спирту як сировини для хімічних
виробництв, де раніше використовувалися продукти переробки нафти і газу.
Метою програми було створення сприятливих умов для виробництва продукції з
використанням біологічних відновлюваних джерел сировини та енергії, а також
організація нових для України та переорієнтація існуючих виробництв на використання
продуктів переробки поновлюваного сільськогосподарської сировини - етилового
спирту і компонентів з нього.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.01.2011
Президент України В. Янукович ветував закон про декларування залишків цукру
Президент України В. Янукович ветував Закон України "Про внесення змін до
Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо
обов'язкового декларування залишків цукру.
Прийняття закону було ініційовано Міністерством економіки і торгівлі, яке,
виходячи з даних декларування, планувало розраховувати розмір щорічних квот на
імпорт до України тростинного цукру-сирцю.
Ветованим законом, зокрема, передбачалося, що декларування залишків цукру є
обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми
власності. Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом Міністрів
України.
Дані про суб'єктів підприємницької діяльності та обсязі цукру, що знаходиться у їх
власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними. Суб'єкти
підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних,
зазначених у декларації про обсяг цукру, що знаходиться у їх власності.
У разі неподання або несвоєчасного подання суб'єктами підприємницької
діяльності декларації про обсяг цукру, що знаходиться у їх власності, або зазначення в
декларації неповних або недостовірних даних, з таких суб'єктів справляється штраф у
розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
«УНІАН»
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12.01.2011
Народні депутати України пропонують збільшувати частку
загальному обсязі випуску дизпалива до 2015 р. до 80%

біодизеля в

Народні депутати України внесли на розгляд ВРУ проект закону № 7524 від
29.12.2010 р. "Про розвиток виробництва та споживання біологічного палива".
У документі говориться, що даний закон визначає правові, економічні, екологічні,
соціальні та організаційні принципи виробництва і споживання біологічного палива на
основі використання джерел поновлюваної сировини і біохімічних методів його
переробки і спрямований на створення необхідних умов для організації й правового
регулювання обороту такого палива в Україну
Так, згідно із законопроектом № 7524, до біологічних видів палива віднесені:
біоетанол; біопаливо моторне; біопаливо дизельне; сумішеві палива; компоненти,
виготовлені з біологічного енергетичної сировини, для змішування з традиційними
видами палива; біоводень; біогаз; ЕТБЕ, виготовлений з використанням біоетанолу.
Також до біопалива можуть бути віднесені інші види палива, отримані з відновлюваної
сировини.
У законопроекті наголошується, що Держава має сприяти виробництву
дизельного біопалива з вмістом етилового або метилових ефірів жирних кислот,
отриманих з рослинних олій і тваринних жирів, в таких пропорціях до загального
обсягу виробництва дизпалива в Україну: у 2012 р. - не менше 10%; в 2013 р. - не
менше 30%; в 2014 р. - не менше 50%; в 2015 р. і в наступні роки - не менше 80%.
Держава повинна сприяти виробництву сумішевих бензинів і моторних палив з
вмістом біоетанолу в таких пропорціях до загального обсягу виробництва бензинів в
Україну: у 2012 р. - не менше 2%; в 2013 р. - не менше 5%; в 2014 р. - не менше 15%; в
2015 р. і в наступні роки - не менше 30%.
У місті Києві і містах з населенням більше 500 тис. осіб, а також у рекреаційних
зонах місцеві органи влади мають сприяти забезпеченню роботи транспортних засобів
із двигунами внутрішнього згоряння на біопаливі з урахуванням таких пропорцій в
реалізації в загальному обсязі добіопалива 5%; в 2013 реалізації традиційних палив: у
р. - 30%; в 2014 р. -  50%; в 2015 р. 2012 р - - 80%.
Відповідно до законопроекту, у зв'язку з негативним впливом МТБЕ виробники
бензинів в Україні зменшують його - на 10%; в 2013 - на 30%; в 2014 р.
застосування, замінивши на - на 70%; в ЕТБЕ: у 2012р. 2015р. - на 80%.
Крім того, закон передбачає забезпечення гармонізації законодавства України до
законодавства Європейського союзу в питаннях виробництва і споживання
біологічного палива і має на меті сприяння просуванню такого палива на національний
і світовий ринки моторного палива, підвищення енергетичної безпеки, поліпшення
екологічної ситуації та розвитку агропромислового виробництва в Україну.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
11.01.2011
ВРУ розгляне законопроект щодо продовження заборони на продаж земель
сільгосппризначення до 1 січня 2015

Випуск
№39 (28)
14 січня
2011 року

Член депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко" - "Батьківщина" В.
Яворівський вніс на розгляд ВРУ законопроект № 7541 від 10.01.2011 р. "Про внесення
змін до пунктів 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо терміну на продаж земельних ділянок". Даним законопроектом пропонується
продовжити мораторій на продаж земельних ділянок сільгосппризначення строком на 3
роки - з 1 січня 2012 до 1 січня 2015 р. На думку автора законопроекту, необхідність
продовження мораторію пояснюється тим, що до сьогоднішнього дня не прийняті
закони про державний земельний кадастр, про ринок землі, про реєстрацію земельних
- 19 -
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ділянок, про облік земель сільськогосподарського призначення і т.д. "Продовження
мораторію на 3 роки дає можливість реалізувати заходи, пов'язані з організаційним і
правовим забезпеченням обігу земель в України, а також захистити майнові інтереси
власників сільськогосподарських земель", - говориться в пояснювальній записці. В.
Яворівський вважає, що прийняття цього законопроекту буде сприяти розробці дієвого
та досконалого механізму продажу землі, створенню необхідної інфраструктури ринку
землі, яка дозволить уникнути соціальної напруги та запобігти можливим соціальним
конфлікти при реалізації землі як товару. Варто нагадати, що мораторій на продаж
землі сільськогосподарського призначення закінчується 1 січня 2012
Інформаційна компанія "ПроАгро"
11.01.2011
Нова ріпакова політика ЄС може змінити паливний ринок України
У країнах Євросоюзу з початку року вступила в силу директива Європарламенту
і Європейської Ради, згідно з якою сировина для біопалива не може вирощуватися на
землях, які до 01.01.08 р. мали статус лісу, болота і торфовища. Очевидно, таким чином
європейські уряди намагаються захистити своїх сільгоспвиробників від конкуренції з
боку фермерів Східної Європи. Адже дані директиви стосуються і ріпаку, який в деякі
роки на західноєвропейських сировинних ринках був значною мірою українським.
Тепер же української сировини до Європи буде продаватися значно менше.
І справа не в тому, що наші аграрії люблять ростити цю технічну культуру на
колишніх мочарах і лісових вирубках. Просто для того, щоб отримати право на продаж
ріпаку в ЄС, тепер фермер повинен надати документ, складений міжнародною
інспектором, який має право особисто ознайомитися з діяльністю українського
сільгосппідприємства.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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 Експерт ІРАР Сеперович Н.В. прийняла участь у семінарі «Економічні аспекти
реформування аграрно-промислового комплексу України», організованому
Міністерством аграрної політики та продовольства України.
 11 січня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
зустрічі аграрних експетрів в Українсько-японському центрі.
 14 січня 2011 року головний редактор журналу «Теорія та практика ринків», що
видається ІРАР, Корінець Р.Я. прийняв участь у щорічних зборах Спілки
аграрних журналістів України, що проходила в Українському клубі аграрного
бізнесу.
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5. ПОДІЇ ІРАР
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6. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Аналіз впливу виконання Україною зобов'язань перед СОТ на окремі
галузі сільського господарства: м'ясне скотарство
Осташко Т.О.,
чл.-кор.НААН, д.е.н., експерт ІРАР
Незабаром виповнюється три роки з часу набуття Україною членства у Світовій
організації торгівлі (СОТ). Найбільш відчутними стали наслідки торговельної
лібералізації для сільського господарства і харчової промисловості країни.
Для дослідження впливу виконання зобов'язань перед СОТ на галузі сільського
господарства, насамперед, потрібно конкретизувати чинники впливу.
Ці чинники стосуються чотирьох напрямів:
 доступу на ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів;
 державної підтримки сільського господарства;
 санітарних і фітосанітарних заходів;
 експортної конкуренції в сільськогосподарській і продовольчій торгівлі.
Серед зобов'язань України перед СОТ напрямом, який вплинув на стан галузі
найбільше, став доступ на ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів,
загальний зміст якого зводився до лібералізації торговельних режимів.
При розробці методики аналізу впливу зміни режимів доступу імпортних
сільськогосподарських товарів на галузі сільського господарства були використані
методичні рекомендації СОТ для обґрунтування ситуації загрози серйозної шкоди або
серйозної шкоди галузі, що виникла в результаті зростання імпорту, які містяться у
документі COT «World Trade Report 2009 - Trade Policy Commitments and Contingency
Measures»1 .
Нижче наведені результати дослідження за цією методикою щодо галузі
м'ясного скотарства.
Щоб з'ясувати, чи становить імпортне м'ясо ВРХ небезпеку для вітчизняної
галузі, необхідно, а по-перше, з'ясувати, чи може вітчизняний виробник яловичини
конкурувати з імпортерами, а по-друге, проаналізувати його частку на ринку, а ще
краще – відношення до внутрішнього виробництва,
Оцінки цінової конкурентоспроможності
Ключовим кроком аналізу є оцінка цінової конкурентоспроможності імпортного
м'яса ВРХ на внутрішньому ринку країни.
Аналіз цінової конкурентоспроможності вітчизняної яловичини проведемо
станом на вересень 2010 року. У вересні 2010 року Україна імпортувала незначну
кількість (1,7 тонни) охолодженої яловичини із США та 377 тонн мороженої яловичини
з Бразилії (обвалені відруби) за митною вартістю 2192 дол США за тонну, що складає
17339 грн за тонну (за середнім офіційним курсом гривні до долару США, що склав у
вересні 2010 року 7,9103 грн). До відрубів обвалених включають всі відруби
яловичини, з яких видалені всі кістки, наприклад, філе без кісток.
Після врахування ввізного мита (15%) та ПДВ вартість імпорту складає 23,92
грн за кг, а за умови мінімальної (5-ти відсоткової) рентабельності імпорту – 25,125
грн/кг.
Випуск
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1

WORLD TRADE REPORT 2009 - Trade Policy Commitments and Contingency Measures.
172 p. (pp. 47-64). Електронний ресурс. – Доступний з:

www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr09_brochure_e.pdf
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Що стосується ціни на яловичину вітчизняного виробництва, то у вересні 2010
року відбулося її підвищення на 3-5 грн в результаті зростання витрат на відгодівлю,
насамперед, витрат на зерно. Крім того, чинником зростання цін стала стала відсутність
конкуренції з імпортом, який відбувається у незначній відносно власного виробництва
кількості. У вересні 2010 року ціни пропозиції мороженого м'яса ВРХ (напівтуш)
склали 26000-29500 грн за тонну, а ціни блочної яловичини глибокої заморозки –
38000-39000 грн за тонну.
мінімальна ціна виробника в Україні:
блочна яловичина глибокої заморозки, грн/т

38000

мінімальна ціна виробника в Україні:
напівтуші, грн/т

26000

мінімальна ціна імпортованої мороженої
яловичини (обвалені відруби), грн/т

25125

0
митна вартість

ввізне мито
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ПДВ
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40000

мінімальний прибуток

Рис.1. Цінова конкурентоспроможність яловичини вітчизняного виробництва на
внутрішньому ринку, вересень 2010 р.
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Джерело: розраховано за даними Держкомстату Ураїни та інформаційного агентства Украгроконсалт
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Як видно з рис.1, за умови мінімальної 5% -ої рентабельності імпорту морожена
яловичина вітчизняного виробництва програє ціному конкуренцію імпортованій з
Бразилії. Розрахункова мінімальна ціна останньої складає 25125 грн за тонну, що
менше, ніж ціна вітчизняних виробників.
Висновок. Морожена яловичина вітчизняного виробництва програє цінову
конкуренцію імпортованій з Бразилії. Конкурентні позиції виробників яловичини на
ринку утримуються тільки за рахунок специфіки споживчого попиту. З одного боку,
м'ясо ВРХ знаходиться у більш дорогому ціновому сегменті, ніж м'ясо курей та
свинина, тому користується обмеженим попитом. З іншого, споживач надає перевагу
свіжому та охолодженому м'ясу.
Співвідношення виробництва та імпорту
Хоча на внутрішньому ринку країни у сегменті свіжого і охолодженого м'яса
ВРХ вітчизняні виробники мають конкурентні переваги, морожена яловичина та
телятина є продуктом, що знаходиться у відносинах прямої конкуренції із свіжим та
охолодженим м'ясом ВРХ. При використанні терміну «пряма конкуренція» ми
керувалися тлумаченням, яке дала експертна група Апеляційного органу при Органі
врегулювання суперечок СОТ при розгляді справи «США- бавовняна пряжа», §96-98
(документ СОТ WT/DS192/AB/R). Згідно із цим визначенням два продукти знаходяться
у конкурентних відносинах, якщо вони є взаємозамінними на ринку, або якщо вони
пропонують альтернативні шляхи задоволення одного і того ж споживчого попиту на
ринку. Прикметник «прямо» характеризує ступінь
близькості конкурентних
взаємовідносин між продуктами.
На рис. 2 представлено обсяги імпорту мороженого м'яса ВРХ протягом 2006- І
половини 2010 років. У рік вступу до СОТ (2008 р.) обсяги імпорту мороженої
яловичини зросли вдвічі, що стало сигналом небезпеки для вітчизняної галузі, проте у
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Рис.2. Обсяги імпорту мороженого м'яса великої рогатої худоби: 2006-2010 рр., кг
Джерело даних: Держкомстат України
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наступному 2009 р. обсяги імпорту зменшилися на 53% у порівнянні із попереднім
роком і були нижчими, ніж за рік до вступу у СОТ.
На рис.3 представлені дані щодо відношення обсягів імпорту яловичини і
телятини до внутрішнього виробництва протягом 2006 – 2010 рр. Графік побудовано на
основі балансів яловичини та телятини, що складаються Держкомстатом України.
Імпорт включає свіже, охолоджене або морожене м'ясо ВРХ, а виробництво охоплює не
тільки переробні підприємства, але і сектор господарств населення.
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Рис.3. Відношення обсягів імпорту яловичини та телятини до обсягів
внутрішнього виробництва: 2006-2010 рр.,%
Джерело: Побудовано на основі балансів м'яса за основними видами Держкомстату України.
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Примітка. ІРАР готує до друку нове число журналу «Теорія та практика
ринків», темою якого будуть актуальні питання, проблеми та перспективие членства
України у Світовій організації торгівлі. Запрошуємо зацікавлених акторів до спіпраці.
Статті надсилати за адресою rkorinets@amdi.org.ua до 30 січня 2010 року.
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Висновок. Як видно з рис.2, після вступу України до СОТ не спостерігається
тенденції до зростання імпорту яловичини та телятини, проте обсяги внутрішнього
виробництва постійно зменшуються, причому тенденція зменшення обсягів
виробництва триває з 90-х років. Відношення обсягів імпорту до обсягів внутрішнього
виробництва за два роки після вступу країни до СОТ знаходилося в межах 3%-8%, на
той час як протягом двох років, що передували вструпу до СОТ – 3%-7%. Таким чином,
вплив від вступу країни до СОТ на галузь, що виробляє м'ясо ВРХ, не можна вважати
критичним.
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